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UNIVERSIDADEFEDERALDEUBERLÂNDIA
Pró-ReitoriadeGestão dePessoas

AvenidaJoão NavesdeAvila, 2121, Bloco 3P- Bairro SantaMônica, Uberlândia-MG, CEP38400-902
Telefone: +55 (34)3239-4957 - www.progep.ufu.br - secretaria@progep.ufu.br

EDITALSEI Nº 47/2018

Processo nº 23117.003509/2018-30

Edital Específico para realização deProcesso Sele vo Simplificado para contratação de professor
visitante.

OPró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e
considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio da Portaria/R/UFU/nº. 95, de
05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em
09/01/2017, seção 2, p. 26; e tendo em vista o Edital de Condições Gerais nº 003/2017 publicado no
Diário Oficial da União em 07/07/2017, seção 03, p. 79, com sua publicação na íntegra no website
h p:/ /www.ingresso.ufu.br e demais legislaçõesper nentes, tornapúblicasascondiçõesespecíficaspara
realização de Processo Sele vo Simplificado para a contratação de Professor Visitante e Professor e
Pesquisador VisitanteEstrangeiro, no âmbito daUniversidade Federal deUberlândia.

1 –DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES

1.1 – Asnormasdeste certame serão aquelas estabelecidas no Edital de CondiçõesGerais nº 003/ 2017,
de leitura obrigatória, complementadas pelas informações constantes deste edital, suas normas
complementares, as informações con das no site h p:/ /www.ingresso.ufu.br e quaisquer editais
complementaresque venhamaser publicados.

1.2 – O processo sele vo simplificado visa à contratação de professor visitante ou professor e
pesquisador visitante estrangeiro para o Ins tuto de CiênciasAgrárias (ICIAG), CampusMonte Carmelo,
na cidade de Monte Carmelo /MG, pelos candidatos nele habilitados e aprovados e considerados aptos
em examede saúde, obedecidaaordem de classificação.

1.3 – Se porventura durante a validade deste processo sele vo simplificado ocorrer a necessidade de
nova contratação no ICIAG, namesma área e qualificação mínima exigidas neste edital, esta ocorrerá de
acordo com a ordem de classificação, podendo, inclusive, o candidato ser lotado para trabalhar nos
Campi deUberlândia, ou demaiscampi forade sede, observando o interesse daUniversidade.

2 - DAESPECIFICAÇÃODOPROCESSOSELETIVOSIMPLIFICADO

Curso Área Subárea No de
Vagas

QualificaçãoMínimaExigida
Regime
de

Trabalho
Engenharia
Florestal

Área:
Recursos
Florestais

e
Engenharia
Florestal

Subárea I -
Conservação
daNatureza

01

Ser portador de tulo deDoutor emCiência
Florestal; ouCiênciasFlorestais; ou Recursos

Florestais; ou CiênciasAmbientaise Florestais; ou
Ciênciasde FlorestasTropicais; ou Engenharia

Florestal, há nomínimo 2 (dois) anoscompletosna
datadeadmissão e possuir aomenos2 ar gos

publicados.

Dedicação
Exclusiva
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Subárea II -
Economia
Florestal e
Polí cae
Legislação
Florestal

01 Ser portador de tulo deDoutor emCiência
Florestal; ouCiênciasFlorestais; ou Recursos

Florestais; ou CiênciasAmbientaise Florestais; ou
Ciênciasde FlorestasTropicais; ou Engenharia

Florestal, há nomínimo 2 (dois) anoscompletosna
datadeadmissão e possuir aomenos2 ar gos

publicados.

Dedicação
Exclusiva

2.1 - Disciplinasa seremministradas:

Subárea I: Parques, Jardins e Paisagismo; Avaliação de Impactos Ambientais e Gestão Ambiental;
Conservação e Uso da Biodiversidade; Recuperação de Áreas Degradadas e quaisquer outras disciplinas
determinadaspelaUnidadeAcadêmica.

Subárea II: Polí ca, Cer ficação e Legislação Florestal; Administração e Economia de RecursosFlorestais;
Projetos Florestais e Avaliação de Perícias Ambientais e quaisquer outras disciplinas determinadas pela
UnidadeAcadêmica.

3 - DASINSCRIÇÕESDOSCANDIDATOS

3.1 - As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Unidade Acadêmica responsável pelo
certame ou pelo e-mail: iciag@ufu.br, iniciando-se às 08h00 do dia 20 de março de 2018 e encerrando-
se às 17h00 do dia 04 de abril de 2018. Informações sobre as inscrições deverão ser ob das junto à
Unidade Acadêmica, pelo telefone (34) 3225 - 8444 ou e-mail: iciag@ufu.br. Orequerimento de inscrição
estarádisponível no site h p:/ /www.ingresso.ufu.br.

3.2 - O período de inscrição na secretaria será das 08h30min às 11h30min e das 14h00 às 17h00 de
segundaasexta.

3.3 - Ovalor da taxa de inscrição será deR$ 220,00 (duzentose vinte reais), a ser pago na rede bancária,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até a data limite para as inscrições. O comprovante
de pagamento deverá ser apresentado na inscrição. A GRU será emi da pela Secretaria da Unidade,
mediante solicitação do candidato.

4 –DASPROVASETÍTULOS

4.1 - OProcesso Sele vo Simplificado consis rá dasseguintesavaliações:

- Análise de tulos, valendo 100 pontos, de caráter classificatório;

4.2 –Análise de tulos

4.2.1 – Os candidatos serão avaliados por uma comissão, formada por 3 (três) docentes do curso de
Engenharia Florestal do Ins tuto deCiênciasAgrárias (ICIAG), que irá proceder à análise do Currículo dos
candidatos, acompanhado dos documentos comprobatórios especificados nas tabelas de tulos, de
acordo com apontuação definidanasmesmas.

Subárea I e II

Tabela 1: A vidadesDidá case/ou Profissionaisnosúl mos05 anosnaárea do concurso

ITEM DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO
PONTUAÇÃO
INDIVIDUAL

QUANTIDADE
MÁXIMA
PORITEM

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1
Experiência
profissional.

Acomprovação consiste dacópiada
carteirade trabalho e/ou contrato

social daempresa.

0,5
Semestre

10 5


